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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. Bugün
ülkemizin sõcak gündeminin dõşõnda kalan, ancak ekonomimizin gelişmesini yakõndan
ilgilendiren bir konuyu ele alacağõz. “Ulusal İnovasyon Sistemi” raporumuzun tanõtõm
toplantõsõna hoşgeldiniz.
Sözlerime başlamadan önce bugün biraraya gelmemize vesile olan raporun
hazõrlanmasõna öncülük eden TÜSİAD Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler
Komisyonu altõnda faaliyet gösteren Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalõşma Grubu’na ve
raporun değerli yazarlarõna teşekkür etmek istiyorum
“Ulusal İnovasyon Sistemi” başlõklõ çalõşmamõz, yeni ekonominin iki önemli yapõ taşõ
olan “Girişimcilik ve Yenilikçilik konularõndan ikincisi üzerinde yoğunlaşmaktadõr.
Hatõrlanacağõ üzere TÜSİAD, bu çalõşmanõn öncesinde, yine bu yõlõn Şubat ayõnda,
“Girişimcilik” konusunu ele alan bir çalõşma yayõnlamõştõ. Böylelikle bu iki önemli
konuyu, birbirini tamamlayan iki ayrõ rapor aracõlõğõ ile Türk kamuoyuna sunmuş
oluyoruz.
Ulusal İnovasyon Sistemi konusunun ayrõntõlarõ birazdan yazarlarõmõz tarafõndan
sizlere sunulacak. Bu nedenle ben burada yalnõzca inovasyonun Türk sanayii açõsõndan
önemine ve Avrupa Birliği’nin Lizbon Stratejisi’nde inovasyon konusuna yapõlan
vurguya dikkat çekmek istiyorum.
İçinde bulunduğumuz olumlu ekonomik konjonktür, ileriye yönelik yapõsal rekabet
gücü sağlayacak politikalara eğilmemize imkan veriyor. Geçen Cuma günü, Türkiye
SİAD Platformu’nun Malatya Başkanlar Kurulu toplantõsõnda yaptõğõm konuşmada bu
yaklaşõmõ “döviz kuru politikasõna dayalõ olmayan yeni bir ihracat stratejisi” olarak
nitelemiştim.
Nitekim, hükümetin mali disiplin uygulamakta kararlõlõk göstermesi, IMF ile 5.
Gözden Geçirme’nin tamamlanmasõ ve Irak savaşõnõn beklenenden önce sona ermesi
ile Türkiye ekonomisinde 2002 yõlõndan bu yana görülen iyileşme dikkat çekici bir
noktaya ulaştõ. Kopenhag Kriterleri’ne uyum konusunda atõlan adõmlar, IMF
kredilerinin geri ödeme takviminin yeniden düzenlenmesi, ABD ile yapõlan 8.5 milyar
dolarlõk kredi anlaşmasõ ve Merkez Bankasõ’nõn temel görevi olan fiyat istikrarõnõn
sağlanmasõnda gösterdiği başarõ da bu olumlu ortamõn gelişmesine önemli katkõda
bulunmuştur.
Bugün Türkiye ilk defa, siyasi istikrar ortamõnda, bir krizden temkinli adõmlarla
çõkmaya çalõşõyor. Bu yavaş fakat kararlõ çõkõşõn nedeni, sağlõklõ bir politikayla,
büyümenin büyük ölçüde yapõsal reformlarõn etkisine bõrakõlmõş olmasõdõr.
Bu olumlu süreci destekleyecek ve uzun soluklu kõlacak önemli bir unsur da, üretim
sürecindeki rolleri her geçen gün daha çok artan bilgi ve teknolojinin, ekonomik bir
faydaya dönüştürülmesi, yani inovasyondur.

Dünya pazarlarõndaki rekabet üstünlüğü yarõşõnda, dünya
paylaşõmõnda belirleyici unsur, artõk teknolojik inovasyondur.

nimetlerinin

Sanayi toplumlarõ enformasyon toplumuna evrilirken, yarõnõn dünyasõnda söz sahibi
olmak iddiasõnda olan Türkiye için, bugün bilim, teknoloji ve teknolojik
inovasyonda yetkinleşmek, stratejik bir seçenek olarak karşõmõza çõkmaktadõr.
İnovasyon yetkinliğimizin artmasõ, AB üyeliğine hazõrlanan Türkiye’nin üyelik
sonrasõnda AB’ye uyumunun kolaylaşmasõ açõsõndan da büyük önem taşõmaktadõr.
Ekonomik performans ölçütü olarak kişi başõna düşen gelir düzeyi ve istihdam oranõ
esas alõndõğõnda, AB ölçütlerine yaklaşabilmemiz için gelişmiş ülkelere kõyasla çok
daha yenilikçi ve üretken olmamõz gerektiği açõktõr.
İnovasyon sadece bizim değil, bütün dünyanõn yakõndan ilgilendiği bir konudur.
Bunun en belirgin göstergesi Avrupa Birliği’nin oluşturduğu Lizbon Stratejisi’dir.
Avrupa Birliği 2000 yõlõnda, Lizbon’da istihdam, ekonomik reform ve toplumsal uyum
konularõndaki hedeflerini belirlemiştir. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli büyümenin
bilgiye dayalõ, rekabetçi ve dinamik bir ekonomi olmaktan geçtiğinin altõ
çizilmektedir. Rekabet gücünü artõrmanõn yolu ise, araştõrma geliştirme ve
yenilikçiliği teşvik etmek, insana yatõrõm yapmak ve bilgiye dayalõ bir okonomiktoplumsal yapõya geçişi hõzlandõrmak olarak ortaya konmaktadõr.
Stratejinin önemle üzerinde durduğu alt başlõklardan biri yenilikçi işletmelerin,
özellikle de KOBİ’lerin kurulmasõ ve gelişmesi için elverişli bir ortam yaratõlmasõdõr.
Strateji’de işletmelerin rekabet gücü ve dinamizminin, yatõrõmõn, yeniliğin ve
girişimciliğin önünü açan düzenleyici bir ortamõn varlõğõ ile doğrudan bağlantõlõ
olduğuna dikkat çekilmektedir. Yenilik ağlarõndaki -şirketler ve mali piyasalar,
ARGE ve mesleki eğitim kurumlarõ, danõşmanlõk hizmetleri ve teknoloji piyasalarõ
gibi - kilit arayüzeylere de dikkat çekilen stratejide, bu arayüzeyleri teşvik etmek için
spesifik eylemlere gerek olduğu vurgulanmaktadõr.
Daha önce çeşitli vesilelerle irdelediğimiz Lizbon Stratejisi,
- Yenilikçi işletmelerin, özellikle de KOBİ’lerin kurulmasõ ve gelişmesi için
elverişli bir ortam yaratõlmasõ;
- Bütünleşmiş ve etkin işleyen bir piyasa mekanizmasõ için reformlar;
- Etkin ve entegre mali piyasalar;
- Kamu maliyesinin kalitesi ve sürdürülebilirliği;
- Bilgi toplumunda yaşamak ve çalõşmak için genel ve mesleki eğitim;
- Aktif bir istihdam politikasõ;
- Sosyal güvenliğin modernleştirilmesi;
- Toplumsal katõlõmõn artõrõlmasõ
gibi başlõklar altõnda derinleştirilmektedir.
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Dikkat edilirse bunlar, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reformlarla birebir örtüşen
başlõklardõr. Bu yüzden, AB Lizbon Stratejisi ve Avrupa iş dünyasõnõn bu strateji
çerçevesindeki yaklaşõmlarõ yakõndan izlenmeli, AB’nin gelişme stratejilerine uygun,
ancak Türkiye’nin şartlarõna ve ihtiyaçlarõna göre uyarlanmõş bir büyüme stratejisi
hazõrlanmalõdõr.
Bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarõnõn oluşturulmasõ ve uygulamasõ
aşamalarõnda da, bütüncül, ekonominin diğer bütün unsurlarõ ile uyumlu bir strateji
belirlenmelidir. Teknolojik inovasyon, makroekonomi açõsõndan istikrarlõ bir ortamõ,
ve diğer alanlarda tamamlayõcõ reformlarõ gerektirmektedir.
İnovasyon politikalarõ:
- gerekli insan kaynağõnõ geliştiren öğretim ve eğitim politikalarõ;
- bürokrasiyi azaltan düzenleyici politikalar;
- küçük firmalara sermaye akõşõnõ kolaylaştõran finansman politikalarõ ve mali
politikalar;
- enformasyonun yayõnmasõnõ azamileştiren komünikasyon politikalarõ;
- ve teknolojinin uluslararasõ bazda daha çok yayõnmasõnõ sağlayan yabancõ
yatõrõm ve ticaret politikalarõ
ile birlikte ele alõnmalõdõr.
Bu nedenle girişimcilik, yönetim, iş organizasyonu, finansman, pazarlarõn açõlmasõ,
işçi ve işveren organizasyonlarõ, işgücü pazarõ, eğitim otoriteleri, bölgesel otoriteler ve
benzeri unsurlar da sözkonusu bütüncül politikanõn baş aktörleri olarak görülmelidir.
Bu noktada, öğretim ve eğitim politikalarõnõn öneminin altõnõ özellikle çizmek
istiyorum. İnovasyon ve onu destekleyen bilim ve teknoloji yeteneği, merak eden;
merak ettiğini hiçbir dogmaya bağlõ kalmaksõzõn sorgulayan; üretmekte ve yeni birşey
yaratmakta iddialõ bir toplum dokusu gerektirmektedir. Bu nedenle, çocuklarõmõza bu
kültürü aşõlayabilmek için, eğitim ve öğretim sistemimizi “Ulusal İnovasyon
Sistemi”nin bir parçasõ olarak yeniden yapõlandõrmak zorundayõz.
Eğitim ve öğretim sistemimiz, bir yandan böylesi bir kültürü aşõlarken, özellikle temel
eğitim döneminde, çocuklarõmõza, çağõmõzõn teknolojilerine ilişkin temel bilgi ve
yetenekleri kazandõrmak zorundadõr. Yalnõzca genç neslin değil, toplumun bütün
katmanlarõnõn, inovasyonda yetkinlik kazanmakla, ekonomik büyüme ve toplumsal
refah arasõndaki doğrudan ilişkinin bilincinde olmasõ gerekir. Bu noktadaki
bilinçlenme, inovasyona yönelim konusunda toplumsal bir dinamik yaratacaktõr. Bu
bilinci yaratmak da eğitim sistemimizin misyonudur.
Sözlerime son verirken “Ulusal İnovasyon Sistemi” başlõklõ çalõşmamõzõn, inovasyon
kavramõna açõklõk getirilmesi, ulusal inovasyon sistemimize etkinlik kazandõrõlmasõ
doğrultusundaki çalõşmalara õşõk tutmasõnõ ve yeni arayõşlarõ gündeme getirmesini
diliyorum.
Sizleri bir kez daha saygõyla selamlar, beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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